
Fullmakt för ansökan, tilldelning och administration  
av elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG)

Ansökan om godkännande av anläggning för 
tilldelning av EC
Underrättande om upphörande eller förändring 
av elcertifikatberättigande verksamhet
Att ta emot och kvittera alla oss (mig) i ärendet 
tillkommande medel och handlingar
Administration av inkommande EC
Anmälan om certifikatkonto för EC

Ansökan om rätt till tilldelning av UG för el
Underrättande om upphörande eller förändring 
av ursprungsgarantiberättigande verksamhet
Att ta emot och kvittera alla oss (mig) i ärendet 
tillkommande medel och handlingar
Administration av inkommande UG
Anmälan om certifikatkonto för UG

Denna Fullmakt avser:

•

•

•

•

•

•

•
•

Ursprungsgarantier (UG)Elcertifikat (EC)

För att Fullmakten ska bli giltig fyll i personuppgifter och signera detta dokument. 
Skicka in underskrivet dokument till solkraft@telgeenergi.se eller Telge Energi AB, 
Box 633, 151 27 Södertälje (märk kuvertet med ”Fullmakt EC UG”).

Fullmaktstagare Fullmaktsgivare
Organisations-/personnummer

Företagsnamn/Namn

Telefonnummer

Kontaktperson

Telefonnummer kontaktperson

Ort & datum

Namnförtydligande Signatur

Genom att signera detta avtal godkänner jag härmed fullmakten samt bifogade avtalsvillkor för fullmakten.

•
•

Telge Energi AB, 
Box 633, 151 27 SÖDERTÄLJE (”Telge Energi”)
Organisationsnummer: 556498-8029
Kontaktperson: Solgruppen Kundservice
E-post: solkraft@telgeenergi.se

Ansvarig på Telge Energi

Personnummer

Ansvarig på Telge Energi

Personnummer

Ansvarig på Telge Energi

Personnummer



Villkor avseende fullmakt för ansökan, tilldelning och 
administration av elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG)

Att med bifogad fullmakt göra en ansökan hos Energimyndigheten för tilldelning av Elcertifikat 
och Ursprungsgarantier för köparens solkraftsanläggningar i enlighet med detta avtal. 
Att med bifogad fullmakt göra en ansökan hos Energimyndigheten för att öppna ett internet-
konto på Cesar för administration av EC och UG. 
Att med bifogad fullmakt administrera köparens Cesarkonto till dess att köparen säger upp 
avtalet. 
Att se till att köparens samtliga EC och UG överförs till Telge Energi löpande. 

Att fylla i samtliga efterfrågade uppgifter i avtal, Bilaga 2 och fullmakt. Samt underteckna avtal, 
bilagor och fullmakt. 
Att via post eller e-post skicka in underskrivet avtal, bilagor och fullmakt till Telge Energi. 
Notera att fullmakten ska undertecknas av varje delägare. 
Att omedelbart meddela Telge Energi om anläggningen säljs, nedmonteras eller ändrar 
installerad effekt. 
Vid uppsägning av avtalet åligger det köparen att fylla i ny kontoanmälan hos 
Energimyndigheten för åtkomst till Cesarkontot. 
Att mäta den egna användningen av den producerade elen om du har en anläggning som 
överstiger 50 kW effekt 

Att anmäla sig som kvotpliktig och att deklarera elcertifikat senast den 1 mars i varje år  
om din egenanvändning översteg 60 000 kWh/år året innan. 
Att senast 1 mars varje år meddela Telge Energi hur många elcertifikat som ska finnas   
tillgängliga för annullering på Cesarkontot den 1 april om din egenanvändning översteg 
60 000 kWh året innan.

Telge Energis åtagande

Köparens åtagande

Ersättning och fakturering

Telge Energi fakturerar köparen 995 kr (inkl. moms) när avtal och fullmakt inkommer till Telge Energi. 
Detta motsvarar full ersättning för ovanstående åtaganden under avtalstiden.

Avtalets giltighet

Avtalet, fullmakten och Telge Energis åtagande gäller tillsvidare så länge köparen har ett aktivt 
förbruknings- och produktionsavtal till köparens anläggningar med Telge Energi. Om köparen säger 
upp sitt förbruknings- och produktionsavtal med Telge Energi upphör detta avtal och fullmakten 
automatiskt att gälla vid samma tidpunkt som förbruknings- och produktionsavtalet. Uppsägning 
av detta avtal (inklusive fullmakten) kan göras skriftligen av båda parter och avslutas per det 
datum som parterna gemensamt kommer överens om, dock senast 3 månader efter datum då 
mottagande part erhållit skriftlig uppsägning.

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

•



AnläggningsID solelsproduktion (Har du en extra mätare för elcertifikat, fyll i anläggningsID som står på mätaren)

Anläggningsadress

Postnummer & Ort

Fastighetsbeteckning

Kommun

Datum då solcellsanläggning anslutits till elnätet

Anläggningsuppgifter till ansökningsformulär

Installerad effekt kW Årsproduktion kWh

Har anläggningen erhållit form av investeringsstöd? Ja Nej

Vilket datum erhöll ni investeringsstödet? Hur stort belopp?

Jag godkänner genom att signera denna sida att mina personuppgifter publiceras på 
Energimyndighetens hemsida. Detta är ett krav för att bli tilldelad elcertifikat. 

Ort & datum

Namnförtydligande

Signatur
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